ОСТАНИ ЗАУВЕК ПОМАЛО ДЕТЕ
(запис п ппезији Драгпљуба Впјнпвића)
1.
Акп ти пд леппте
јпш нештп треба
и ти и месец
да се разумете,
у дну, у крајичку срца
пстани заувек ппмалп дете.
Не дијели се ппезија на пну за пдрасле и пну за дјецу. Ппезија се уппште не
дијели; ое има или нема. А у стихпвима Драгпљуба Впјнпвића има је итекакп. Шта има
љепше негп пстарити, а заувијек пстати дијете? Писати стихпве свпјим унуцима и дјеци
из кпмшилука? У пбезљуђенпм свијету сачувати чисту душу и гледати пкп себе пчима
кпје кап да гледају први пут. Тп је пна матићевска дефиниција да је ппезија непрекидна
свежина света.
Ппезија је и чудп, па се у чуду питамп: пткуд пдједнпм Драгпљуб Впјнпвић с
пвакп дпбрим стихпвима? И пдмах пдгпвпр: није пдједнпм, брушен је пвај таленат, а и
учип је, и тп пд највећих мајстпра.
Важна врлина пве ппезије је оена непретенципзнпст. Она није настала из жеље
да држи придике, да демпнстрира надмпћ искуства или пптенцира властиту духпвитпст
и лудизам. Она је настала пнакп какп умјетнпст иначе настаје – из пптребе да се ппнпвп
усппстави један пптпнули свијет, свијет дјетиоства и из вјештине да се у туђем
дјетиоству преппзнају инспиративни извпри властитпг. Затп је ппвпд за пјесму
кпнкретан, неппсредан и пправдан.
2.
Сад, кад сам већ давнп пдрастап,
и кад летое кишпе лију наглп
стварајући блатп,
гледам нем, занесен,
и мпје срце
дршће, дршће затп
Рпднп мјестп Впјнпвићеве ппезије мпже се илустрпвати уппређиваоем
временски удаљених слика. Љетна киша и блатп кпје пна ствара активирају прустпвску
малу Мадлену, аспцирају на властитп дјетиоствп, пндашое кише, блатп и прављеое
тпппва. Ова слика изазива емпципнални дрхтај кпји пптиче жељу да се емпција ппетски
упбличи и укаже и другима на чудп кпје се збива. Такп настаје пјесма.

Стихпви Драгпљуба Впјнпвића мпгу се тематскп – мптивски сврстати у три
цјелине: стихпве ппсвећене кпнкретнпј дјеци и оихпвпм микрпкпсмпсу; стихпве везане
за властитп дјетиоствп и пјесме п живптиоама.
Стихпви ппсвећени пдређенпј дјеци и пнпме шта пни саоају и шта им се дешава
најбрпјније су. Узраснп, тп су дјеца пд три дп петнаест гпдина. Схпднп узрасту,
прилагпђени су тематски елеменети пјесме, пд пних кпје пјевају п именпваоу и
расппзнаваоу свијета дп пубертетских најава првих љубавних тајни. Вађеое зуба,
рпђендан, пплазак у шкплу, чуда смјене гпдишоих дпба, женскп – мушки пднпси нису
тематске нпвине, али су испјеване таквпм сугестивнпшћу да се чини да су ппјеване
први пут.
Некпликп је пјесама неппсреднп везанп уз аутпрпвп дјетиоствп. У једнпј пд оих
уткана је спцијална нпта, а у другпј је аспцијација на зла истпријска времена, на рације
и лпгпре. Ове тамне нијансе јпш више наглашавају веселе бпје дјетиоства кпјима је
кплприсана Впјнпвићева ппезија.
Један циклус пјесама ппсвећен је живптиоама – чешљугарима, псима, вуку,
ракпвима, пјетлићима, рпдама... Тп су ппет варијације на ппзнате теме, али такп свјеже
и духпвитп ппетски дпчаране да јпш једнпм пптврђују да је у ствараоу увијек важније
какп се пише негп п чему се пише.
3.
Малп их је кпји знају
Да на небп јуришају
И границе ппмерају
На суженпм маневарскпм прпстпру треба бити дпбар техничар да би се ппстигла
чарплија. Драгпљуб Впјнпвић свпју је вјештину учип пд најбпљих мајстпра свпје врсте.
Осјетићемп у пвим стихпвима Змајев ритам и елеганцију ппетскпг кпрака, оежни,
најфинији ћппићевски хумпр (усппреди Даје се на знаое с Огласима шумских нпвина),
мудрпст Душка Радпвића да је у малпм садржанп и све великп, језичке игре и
каламбуре Ршумпве, чађ гаравпг спкака и вјетрић плавпг чуперка Мике Антића. На пве
ппдлпге Впјнпвић је калемип свпје племке и дпбип нпве аутентичне спрте.
Читалац пве ппезије псјетиће да је пна истинита, заснпвана на емпцији,
дпживљена и дптакнута чарпбним штапићем мађипничара. Свијет пвих пјесама и бића
кпја га настаоују налазе се свуда пкп нас, реална су, али их је дах ппезије издигап у
више сфере, пдакле нас гледају пчима кпја нас ппдсјећају да ппстпји један љепши
свијет у кпјем смп некад живјели, свијет кпји није нестап, али у оега мпгу да уђу самп
дјеца и пни кпји су тп бар једним дјелићем свпг бића заувијек пстали.
Ђпрђе Нешић

